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YENÝCE-i VARDAR

adlandýrýlan yerde tarihî bir þadýrvanýn ka-
lýntýlarýndan olan ince bir mermer yalak
hâlâ ayakta idi. II. Dünya Savaþý’ndan ön-
ce burada Þadýrvanönü Han’ý mevcuttu ve
yakýnlarýnda altý kubbeli olan büyük Evre-
nosoðlu Ahmed Bey Bedesteni’nin kalýn-
týlarý vardý. Her iki binayý da Yenice’nin es-
ki sakinleri çok iyi hatýrlar. 1988’de Ýsken-
der Bey Camii’nin yakýnýnda bir apartma-
nýn temelini atmak için yapýlan kazýda bü-
yük bir hanýn alt katmanlarý ortaya çýktý.
Bu kalýntýlar sessizce ortadan kaldýrýldý.
Yunan ordusuna ait bir askerî kampýn için-
de bulunan Ahmed Bey Camii topçu atýþ-
larý için hedef olarak kullanýldý. Portikonun
yarýsý, kubbenin büyük bir bölümü yýkýldý.
2009’da burasý hâlâ ayný biçimdeydi.

Son yýllarda ayakta kalan Osmanlý bina-
larý Yunan arkeolojik hizmetlerinin koru-
masýna alýndý. Bunlar Gazi Evrenos ve to-
runlarýnýn türbeleri, yakýnlardaki saat ku-
lesi, Gazi Evrenos Hamamý, yýkýk durum-
daki Ahmed Bey Camii, Abdullah-ý Ýlâhî
Hamamý, daha önce Evrenosoðlu Ahmed
Bey’in mezarý olduðu söylenen XV. yüzyýl-
dan kalma bir kubbeli mektep, Ýskender
Bey Camii’nin harabesi ve 1949’dan itiba-
ren Saint Paraskevi Kilisesi’ne dönüþtürü-
len, daha önceki Þehreküstü mahallesin-
de yer aldýðý bilinen bir türbeden ibaret-
tir. 1916’da çekilen fotoðraflar çatýyla kap-
lý bir camiyle yanýnda bir türbenin varlýðý-
ný göstermektedir. 2005-2006’da uzun bir
süre pamuk fabrikasýnýn deposu olan Gazi
Evrenos Türbesi, Yunan arkeoloji hizmet-
lerince restore edilmiþtir. Çalýþmalar esna-
sýnda Evrenos’un mezarý açýlmýþ, kemik-
leri (ve bulunan tesbihi) Selânik’e götürül-
müþtür. Kýsa bir müddet sonra saat ku-
lesi tamir edilmiþtir. Ayný restorasyon pla-
ný ayakta kalan diðer Osmanlý binalarý için
de yürütülmüþ, ancak Yunan Devleti’nin
karþýlaþtýðý ekonomik kriz sebebiyle bu fa-
aliyetler sekteye uðramýþtýr.

Yenice-i Vardar aralarýnda þairler, ya-
zarlar ve tasavvuf erbabýnýn da bulundu-

ðu birçok kiþinin memleketidir. Bu çizgi
XV. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Þeyh Abdul-
lah-ý Ýlâhî ve Haydarî þeyhi Baba Ali Mest-i
Acemî ile baþlar, bütün XVI. yüzyýl boyun-
ca devam eder. Þair Nesîmî tarzýnda ya-
zan Usûlî, Hurûfî þiirleri kaleme alan De-
rûnî, bütün Doðu dillerinde þiir yazan Yû-
suf Sîneçâk, talebesi Hasan Sunahî ve kar-
deþi Hayretî, tarihçi ve þair Âgehî Mansûr
Çelebi, divan þairi ve Mevlevî derviþi Garî-
bî, büyük þair Hayâlî Bey yanýnda ulemâ-
dan Hâfýz Mahmud Vardârî, Vardârî Þeyh-
zâde Mehmed Efendi ve Abdülkadir Var-
dârî zikredilebilir.
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Bulgaristan’da tarihî bir kasaba.
˜ ™

Bugün Nova Zagora, Osmanlý kaynakla-
rýnda Zaðra-i Cedîd / Zaðra Yenicesi adýy-
la anýlýr. Bulgaristan’ýn orta kesimlerinde
yer alan ve Orta Balkanlar adý verilen dað
sýrasýnýn güney eteklerindeki verimli Eski

lümanlardan çok daha hýzlý biçimde arttý-
ðýna iþaret eder. 1900 yýlý dolayýnda Ma-
kedonya topraklarýyla ilgili geniþ bir araþ-
týrma yapan Adolf Struck, Yenice’yi 2000
evi olan, 6000’i Türk, 3000’i Slav, 700’ü Yu-
nanlý ve Eflak’tan (Aromun) oluþan top-
lam 9700 kiþilik nüfusa sahip bir yer diye
tanýtýr. Struck sadece yedi caminin varlý-
ðýndan söz eder. Kasabada bulunan pek
çok harabenin eskiden buranýn ne kadar
çok önem taþýdýðýna iþaret ettiðini belirtir.
XIX. yüzyýlda kasabada korkunç bir veba
salgýný çýkar; bu sebeple ahalinin çoðun-
luðu kasabayý terketmiþ, nüfusu da hýzlý
bir düþüþe geçmiþtir. Struck, Evrenosoð-
lu Ahmed Bey ve Abdullah-ý Ýlâhî Türbe-
si’ni görmüþtür. Her ikisine karþý müslü-
man ahali derin bir saygý duymaktadýr. Ga-
zi Evrenos’un ve Ahmed Bey’in büyük su
kemeri ayaktadýr ve hâlâ kasabanýn su ih-
tiyacýný karþýlamaktadýr.

I. Balkan Savaþý’nda Osmanlý ve Yunan
ordularý arasýndaki Yannitsa savaþý esna-
sýnda (11 Kasým 1912) Yenice-i Vardar’ýn
büyük bölümü yakýlmýþ ve tahribata uð-
ramýþtýr. Lozan Antlaþmasý’nýn ardýndan
Makedonya Türkleri ile Anadolu’daki Yu-
nanlýlar mübadele edildi. Yakýnlardaki Mog-
lena bölgesinin müslüman Ulahlarý gibi ka-
saba ve civarýndaki yerlerde kendilerini
müslüman ve Türk olarak tanýmlayan ve
Bulgarca konuþan Pomaklar bölgeyi ter-
ke zorlandý. Yunan ordusunun Makedon-
ya’yý ele geçirmesi sýrasýnda Bulgar pisko-
posluðuna baðlý kalmayý tercih eden Bul-
gar hýristiyanlarý kuzeye kaçtýlar. Daha ön-
ce Yunan kilisesine baðlý kalanlar ise za-
manla Grekleþti. II. Dünya Savaþý esnasýn-
da 1944 Eylülünde kasaba yeniden tahri-
bata uðradý. Savaþ sýrasýnda vadideki Ev-
renosoðlu Ahmed Bey Camii ile Abdullah-ý
Ýlâhî Türbesi’nin aþaðýsýnda yer alan çok
kubbeli medresenin de aralarýnda bulun-
duðu harabe halindeki Osmanlý binalarý-
nýn çoðu yýkýldý. 1967’de kasabanýn en aþa-
ðý kýsmýnda Paleo Pazarou (Eskipazar) diye
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ra’da bir mescid, bir hamam ve yirmi beþ
dükkânýn kurucusu / vakfedicisi olarak zik-
redilir (BA, TD, nr. 370, s. 329). Ondan ön-
ce Saruca Paþa Yenice-i Zaðra’da ahþap
bir cami yaptýrmýþtýr. Saruca Paþa I. Mu-
rad ve Yýldýrým Bayezid dönemlerinde, oð-
lu Umur ise I. Mehmed döneminde görev-
deydi. Umur Bey vakfiyesi, 818 (1415) tari-
hini taþýmaktadýr (Gökbilgin, s. 235-244).
Bu vakfiye, 1415’te Yenice-i Zaðra’nýn Çir-
men sancaðýna baðlý bir kadýlýk merke-
zi durumunda olduðunu göstermektedir.
1530 yýlý kayýtlarýnda Yenice-i Zaðra bir ka-
za merkezi halinde zikredilir. Kasabada 224
hâne (tahminî 1200 kiþi) vardý ve yedi ma-
halleye ayrýlmýþtý. Debbâðan ve Çömlek-
çi mahalleleri, týpký pazar vergi rakamlarý
(bâc-ý bâzâr) gibi kasabanýn ekonomik fonk-
siyonlarýna iþaret eder. Yenice-i Zaðra ka-
zasý yirmi altý köye sahipti ve bunlarýn yir-
mi beþi Türkçe adlar taþýyordu. Þehirle bir-
likte bunlarýn toplam 798 hânesi (yaklaþýk
4000 kiþi) mevcuttu ve bu hânelerin 107’-
si (500 kiþi) hýristiyandý. Dolayýsýyla kaza
sakinlerinin % 88’i müslüman ve XIV. yüz-
yýl sonlarýnda gelen Türk yerleþimcilerin
soyundandý. Hýristiyan nüfusun tamamý
Korten adlý yüksekteki büyük bir köyde ya-
þýyordu. Korten, Edirne’deki Beyazýt Ýma-
reti’nin vakfýna dahildi ve bu sýfatýyla im-
tiyazlý bir statüye sahipti.

1036 (1626-27) yýlýna ait Çirmen San-
caðý Cizye Defteri’ne göre Zaðra-i Ce-
dîd nahiyesinde Nâib Bayezid adlý köyde
on bir hýristiyan hânesinin varlýðý dikkati
çeker. Söz konusu köy o döneme kadar ta-
mamýyla Türkler’le meskûndu. Ayný def-
terde yakýndaki Yeniköy’ün yirmi altý, Hý-
zýroðlu’nun altý ve Örlemiþ’in yirmi altý hâ-
nesinin hýristiyanlardan teþekkül ettiði kay-
dedilir. Bu durum, bir zamanlar tamamen
Türk yerleþimcilerin iskân ettiði köylerin
yavaþ yavaþ etnik-dinî yapýlarýnýn deðiþtiði-
ne iþaret eder. Evliya Çelebi, 1062’de (1652)
Hýzýroðlu köyünü Bulgarlar’la müslüman-
lardan oluþan karýþýk bir köy diye tanýmla-
mýþtýr. Ona göre Zaðra Yenicesi kasabasý
ovada yer alýyordu ve etrafý bahçelerle çev-
riliydi. Burada yedi mescid bulunmaktay-
dý. Bunlardan Saruca Paþa ve Ömer Gürci
camileri en önemlileriydi. Þehirde üç han,
150 dükkân ve Ali Paþa’ya ait iyi bir ha-
mam vardý. Nüfus Rumelili yörükler ve
gayri müslimlerden (Rum ve Bulgar) te-
þekkül ediyordu. Evliya Çelebi’nin þehrin
civarýndaki tekkeler ve türbeler hakkýnda
söyledikleri ise hayli karýþýk ve hatalýdýr.

1293 (1876) yýlýna ait Edirne Vilâyeti
Salnâmesi’nde þehir Ýslimye (Sliven) san-

caðýna baðlý bir yerleþme yeri olarak zik-
redilir. Salnâmeye göre þehirde 535 (erkek)
müslüman, 955 (erkek) gayri müslim, iki
cami, on bir han, bir kilise, bir hamam ve
213 dükkân mevcuttu. Zaðra-i Cedîd ka-
zasýnda elli bir köy vardý; bunlarda 1268
müslüman hânesine karþýlýk 2031 gayri
müslim hânesi vardý. Zaman içinde Yeni
Zaðra kazasýndaki Türk nüfusu 1530’da-
ki % 88 oranýndan 1874’te % 38’e gerile-
miþtir. Hemen hemen ayný yýl burayý gö-
ren Ýngiliz subayý James Baker baþýnda bir
kaymakamýn bulunduðu, inþaat faaliyeti-
nin yoðun olduðu bir Türk-Bulgar kasaba-
sý diye tasvir eder. 17 Temmuz 1877’de
Doksanüç Harbi sýrasýnda General Gurko
emrindeki Rus ordusu, Rauf Paþa kuman-
dasýndaki Osmanlý müdafaasýna karþý þid-
detli bir savaþtan sonra þehri ele geçirdi.
Ertesi gün Süleyman Hüsnü Paþa komuta-
sýndaki Osmanlý ordusu Gurko’yu geriletti.
Þehir ateþe verildi ve ardýndan çýkan þid-
detli yangýn sebebiyle büyük oranda tah-
rip oldu. Müslüman nüfusun çoðu kaçtý ve-
ya daha sonra göç etti. Savaþýn ardýndan
kasaba son derece düzenli bir plan çerçe-
vesinde yeniden inþa edildi. 1887’de kasa-
bada 3771 kiþi yaþýyordu ve bunlarýn sade-
ce 1089’u (% 29) müslümandý. Zaman içe-
risinde þehir büyüdü, ancak müslüman
nüfus daha da geriledi. 1934’te 9552 ki-
þiden 1665’i (% 17) müslümandý. 1970’te
Saruca Paþa Camii ve Hamamý hâlâ mev-
cuttu. Ancak bu iki tarihî âbide 1974’te
yýkýldý ve yerlerine modern binalar inþa
edildi. 818 (1415) tarihli vakfiyesinde söz
konusu caminin 1410 yýlýnda inþa edildiði
kaydedilir.

XXI. yüzyýl baþlarýnda Nova Zagora hayli
sönük bir kasaba halindeydi. 1963’te 19.520
olan nüfus 2001’de hemen hemen tama-
men Bulgarlar’dan teþekkül eden 24.140,
bugün ise 26.000 dolayýndadýr. Tahýl tica-
reti, konservecilik ve pamuklu dokumacý-
lýk halkýn baþlýca uðraþýdýr. Burasý 38 km.
uzaðýndaki Sliven (Ýslimye) idarî bölgesin-
de yer alýr. Civardaki otuz üç köyle birlik-
te 48.000’i bulan nüfusun % 88’i Bulgar
hýristiyan, % 12’si Türkler ve Çingeneler’-
den oluþur. Þehre bir saat mesafedeki Gra-
fitovo köyü (önceki Tekke mahallesi, son-
radan Kalugerovo) yakýnýnda bulunan Ada-
tepe’de (Sveti Ilija) XVI. yüzyýlýn ortalarýn-
dan kalma, Kalender / Bektaþî dedesi Ký-
demli Baba’nýn yedi köþeli büyük meydan
evinin harabeleri ve görkemli mermer tür-
besi hâlâ ayaktadýr. Grafitovo’nun Türkçe
konuþan köylüleri (1972’de seksen yedi ki-
þi) geleneksel Bektaþî (Babaî) inanýþlarýný
sürdürmektedir.

Zaðra (Stara Zagora) ovasýnda Meriç’e dö-
külen küçük Sazliyka (Sazlýkdere) ýrmaðýnýn
yukarý mecrasýnda deniz seviyesinden 130
m. yükseklikte kurulmuþ olup tarýma da-
yalý küçük bir ticaret merkezidir ve Sofya’-
dan Filibe yoluyla Karadeniz liman þehri
Burgaz’a giden önemli bir demiryolu hat-
tý üzerindedir. Kuruluþ tarihi Osmanlý er-
ken dönemine kadar iner; özellikle XV ve
XVI. yüzyýllarda tamamen müslüman Türk-
ler’in meskûn olduðu küçük bir kasaba du-
rumundaydý. Þehrin adý Slavca’da “daðla-
rýn arkasýnda” anlamýndaki Zagora’dan
gelir ve daha önemli bir yerleþim merkezi
olan Zaðra Eskihisar / Eski Zaðra’ya karþý
Yeni Zaðra þeklinde adlandýrýlmýþtýr.

Nova Zagora’nýn çevresinde çok sayýda
Osmanlý öncesi, Ortaçað yerleþim yeri bu-
lunmaktadýr. Þehrin 6 km. güneyindeki De-
deköy (Djadovo) höyüðü, 600 yýlý civarýnda
ortadan kalkmýþ surlarla çevrili bir antik
þehrin kalýntýlarýný barýndýrýr. Höyüðün üst
tabakasýnda da yirmi beþ-otuz hânelik bir
köyün kalýntýlarý yer almaktadýr. Bu köy
XI ve XII. yüzyýllarda mevcut olmakla bir-
likte büyük ihtimalle 1190’da III. Haçlý Se-
feri esnasýnda yýkýlmýþ ve terkedilmiþtir.
Þehrin 8 km. kuzeybatýsýnda önemli An-
tik ve Ortaçað yerleþim merkezi Karano-
vo bulunmaktadýr. Burada 600 yýllarýnda
yýkýlmýþ olan büyük bir erken dönem hýris-
tiyan bazilikasýnýn kalýntýlarý üzerine XI-
XII. yüzyýllarda küçük bir kilisenin varlýðý
tesbit edilmiþtir. Söz konusu Ortaçað yer-
leþimi 1300 yýlý civarýna kadar devam et-
miþ, daha sonra Seuthopolis þehrinin Or-
taçað’daki halefi gibi tamamýyla ortadan
kalkmýþtýr. Yeni Zaðra bölgesindeki yerle-
þim yerleri Haçlý seferleri ve özellikle XIII.
yüzyýl sonlarýndaki devamlý Bulgar-Bizans
savaþlarý neticesinde ortadan kalkmýþ ve
bölge neredeyse tamamen boþalmýþtýr. Ar-
keolojik bulgular (madenî paralar ve çiniler /
süslü seramikler) XIII. yüzyýlda yerleþimin
geliþtiðini, ancak Ýmparator II. Androni-
kos’un 1303’teki seferi esnasýnda nasýl yer-
le bir edildiðini göstermektedir. Bu sefer-
de doðuda Sliven ile (Ýslimye) batýda (Kar-
lovo yakýnýnda) Kopsis arasýndaki bütün böl-
ge aðýr bir tahribata uðramýþtýr. Geride ka-
lanlar da 1323-1324’te Ivan Šišman ile Voj-
sil arasýndaki çatýþmalarda ortadan kalk-
mýþtýr. Yarým yüzyýl sonra bütün bölge Os-
manlýlar tarafýndan fethedilmiþ ve Ana-
dolu’dan getirilen yörüklerle yeniden iskân
edilmiþtir.

Þehre küçük bir yörük yerleþimini teþ-
vik eden kiþiler büyük ihtimalle Saruca Pa-
þa ile oðlu Umur Bey’dir. Umur Bey 1530
yýlýna ait tahrir kayýtlarýnda Yenice-i Zað-
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için I. Murad zamanýnda (1362-1389) Ge-
libolu’da Acemi Ocaðý’nýn kurulduðu ve bu-
nun Kazasker Çandarlý Kara Halil ile Mol-
la Rüstem’in yönlendirmesiyle gerçekleþ-
tiði genelde tekrarlanan bilgiler arasýnda-
dýr. Gazi Süleyman Paþa’nýn Rumeli’deki ilk
fetihlerin ardýndan savaþ esirlerini paralý
asker þeklinde kullandýðýna dair beyanlar
uygulamanýn ilk zamanlarýndaki pek ay-
dýnlýk olmayan haline iþaret eder. Gelibo-
lu’daki bu askerin Çanakkale Boðazý’nýn iki
yakasýnda askerî nakliyat yapan gemiler-
de vazife görmeleri ve belirli bir süreden
sonra “yeniçeri” adýyla “yeni asker” zümre-
sine dahil edilmeleri öngörülmüþtü. Za-
manla diðer esirlerin de katýlýmýyla topla-
nan gençler ileride devþirmelere uygula-
nacaðý gibi Anadolu’da ve fetihlerin istik-
rar bulduðu daha geç tarihlerde Rumeli’-
de Türk ailelerinin yanýna verilmekte ve
buralarda geçirecekleri beþ-sekiz yýl ara-
sýndaki zaman dilimi içinde “Türkleþme-
leri” beklenmekteydi. Bu ailelerin umumi-
yetle çiftlik ve toprak sahibi olduðu ileri
sürülmekle birlikte bazý resmî kayýtlardan
çalýþtýrýlmak üzere sýradan köylülerin ya-
nýna, þehir esnafýna ve þifâhânelere de ve-
rildikleri anlaþýlmaktadýr (Tablo 1). Bura-
larda geçirilen sürenin bütün zamanlar
için uygulanmadýðý ve sistemin ihtiyaca gö-
re bunu kendiliðinden kýsalttýðý, hatta uy-
gulama dýþý býraktýðý pek çok örnekle sa-
bittir. “Türk üzerinde olan oðlanlar” taným-
lamasýyla resmî belgelerde yer alan ve ken-
dilerinden “acemi yeniçeri” diye bahsedi-
len, ayný aileye birden fazlasýnýn da veril-
diði anlaþýlan (Tablo 1) bu gençlerin zama-
ný geldiðinde Acemi Ocaðý’na kayýtlarý eþ-
kâlleriyle ilgili mevcut bilgilerle yoklanmýþ
olarak, denetim ve sorumluluklarý kendile-
rine havale edilen Anadolu ve Rumeli aða-
larý tarafýndan yapýlýrdý. Bunlarýn Türk’e ve-
rilmesine mühimme defterlerindeki tabi-
riyle “torba hizmeti”, daha sonra Acemi
Ocaðý’na geçtiklerinde “torba oðlaný” ve
kayýt muamelesine de “torba yazýsý” denil-
mekteydi (Uzunçarþýlý, Kapukulu Ocakla-
rý, I, 5).

Pencik oðlaný adý da verilen acemi oðla-
ný alýnmasý uygulamasýna, savaþ esirleri
ve akýnlarda elde edilenlerden beþte biri-
nin dinen devlete verilmesi gerektiði hük-
münden hareketle baþlandýðý belirtilir ve
yol gösterici olarak da yine Çandarlý Kara
Halil ile Molla Rüstem gösterilir. Bunun
tarihi deðiþiklik arzetmekle beraber ge-
nelde Edirne’nin fethinden sonra (1361)
gerçekleþtiði kabul edilir. Bunlar akýncý ka-
dýlarý, pencikçi ve pencik emini gibi görev-
liler tarafýndan toplanýrdý. Ýlk zamanlarda

esirlerin kýsa bir eðitimin ardýndan savaþ-
larda kullanýmýnýn söz konusu edilmesin-
den bu kurumun da zaman içinde geliþip
son þeklini aldýðý anlaþýlmaktadýr. Acemi
oðlanlarýnýn çeþitli kaynaklarda on beþ-yir-
mi yýl olarak gösterilen, ancak uygulama-
nýn ihtiyaca göre büyük ölçüde deðiþtiði
belirli bir hizmet süresinden sonra Yeniçe-
ri Ocaðý’na intikal etmeleri “kapýya çýkma”
tabir edilir ve bu yeni aþamanýn söz konu-
su gençlerin hukukî durumlarýndaki dö-
nüþüme de iþaret ettiði ileri sürülür. Pen-
cik oðlanlarýnýn giderek yerlerini devletin
hýristiyan tebaasýndan devþirme usulüyle
toplanan, dolayýsýyla savaþ esiri olmayan
gençlere terketmeleri aþamasýna geçildi-
ðinde bunlarýn da kapýya çýkma sýrasýn-
da diðerleri gibi kölelik statüsünden çýkýp
âzat edilme konumuna eriþtikleri tezi, tar-
týþmalarý özellikle devþirmelerin hukukî du-
rumunun tanýmlanmasý meselesine gö-
türmüþtür. Bu konudaki görüþlerin “kö-
le” ve “kul” kavramlarýnýn tanýmý üzerinde
yoðunlaþtýðý ve devþirmelerin bu ikisinden
hangisine mensup olduðu veya her iki kav-
ramýn da kölelik anlamý içinde birbiriyle
örtüþtüðü gibi karþýt görüþler, bizzat dev-
letin kuruluþuna dair ortaya atýlan çeþitli
tezler gibi (Kafadar, Ýki Cihan Aresinde) ko-
nuyu uzayýp giden tartýþmalara ve çözüm-
süzlüðe sürüklemiþtir (Papoulia, s. 34-41).

Devþirmelerin þer‘î hukuk dahilinde kö-
lelik diye kabul edilen hukukî statüleri kla-
sik Ýslâm köleliðiyle tam uyuþmayan bir
toplumsal ve siyasal ortam üzerine otu-
rur. Dolayýsýyla kapýya çýkmayý, devþirme-
lerin artýk hukuken özgür bireyler olarak
padiþaha tâbi kapýkullarý imtiyazlý zümre-
sine intikal etmeleri þeklinde düþünmek
yanlýþ olmayacaktýr (Karamuk, s. 563). Bu-
nunla beraber kul statüsü altýnda bun-
larýn padiþaha karþý baðýmlýlýklarý devam
eder. Kutadgu Bilig’de yaya asker için
kullanýlan ve köle ile ayný anlamý taþýdýðý-
na iþaret edilen (Papoulia, s. 4, dipnot 10)
“kul” tanýmlamasý, Osmanlý terminolojisin-
de kölelikten ziyade bunlarýn eski statü-
lerine iþaret eder; bu iliþki içinde bunlar
baþkasýna kiralanamazlar, satýlamazlar, as-
kerlik dýþýnda kullanýlamazlar; dolayýsýyla
kul, hükümdara karþý özel baðýmlýlýk du-
rumu içinde fevkalâde hizmet konumu se-
bebiyle devam eden bir tâbiyeti ve belirli
bir hizmeti yerine getirmek üzere acemi
oðlanlarý zümresinden çýkarýlmýþ olma ha-
lini ifade eder. Padiþahýn kul tanýmlama-
sýyla hizmet veren yeniçeri ve sipahileri
evlâtlarý gibi görmesi ve böyle isimlendir-
mesi, bunlarýn da kendisinden “babamýz”
diye bahsetmesi, içlerinden liyakat göste-
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YENÝÇERÝ

Osmanlý askerî teþkilâtýnda
özel konumlu, maaþlý,

dâimî yaya ordusu.
˜ ™

Kuruluþ Meseleleri. Yeniçeri Ocaðý’nýn
kuruluþu hakkýnda tam bir tarih vermek
mümkün deðildir, bununla beraber bunun
belirli bir süreç içinde gerçekleþmiþ oldu-
ðu açýktýr. Osmanlý Beyliði’nin Orhan Bey
zamanýndaki (1324-1362) yeni fetihler se-
bebiyle daha fazla askere ihtiyaç duyma-
ya baþladýðý ve bunu saðlamak üzere sa-
vaþ esirlerinden faydalanýlmasý yoluna gi-
dildiði genelde kabul edilen bir husustur.
Eskiden beri kullanýlan ve yerli müslüman
ahaliden saðlanan, sefer esnasýnda ücret
alan, barýþ zamanýnda memleketine dö-
nüp iþleriyle uðraþan yaya (ve müsellem) as-
kerin geliþmelere cevap veremediði, özel-
likle disiplinsiz davranýþlarý yüzünden böy-
le bir uygulamaya geçildiði kaydedilmekle
beraber bu gerekçede, savaþ esirlerinden
bir askerî güç meydana getirilmesi karþý-
sýndaki yadýrgamalarýn da payý olmalýdýr.
Orhan Bey döneminde sayýlarýnýn 1000 ka-
dar olduðu ifade edilen, maaþlý ve dâimî
hizmet vermesi düþünülen bu askerler


